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Neutral‧Maintained 
Price as of 8 May 2017 72.00 
12M target price (Bt/shr) 65.00 
Unchanged / Revised up (down) 
(%) 

Unchanged 

Upside/downside (%) (9.70) 

Key messages 

ก ำไรสุทธิของ KCE ใน1Q61 อยูท่ี่ 517 ลำ้นบำท (-22% YoY, -
14% QoQ) ต ่ำกว่ำประมำณกำรของเรำ 10% และต ่ำกว่ำ 
Bloomberg consensus 6% คิดเป็น 21% ของประมำณกำรก ำไร
ทั้งปีของเรำ ยอดขำยในไตรมำสท่ี 1 ใกลเ้คียงกบัประมำณกำร
ของเรำ ในขณะท่ีอัตรำก ำไรขั้นตน้แยก่ว่ำท่ีเรำคำด เงินบำทท่ี
อ่อนค่ำลงในเดือนท่ีแล้วเป็นสำเหตุส ำคญัท่ีท ำให้รำคำหุ้นวิ่ง
ข้ึนมำ โดยเรำคำดว่ำรำคำหุ้นท่ี overshoot น้ีจะเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึน
แค่ชัว่ครำวเน่ืองจำก i) ผลกำรด ำเนินงำนยงัคงอ่อนแอ และ ii) 
นกัเศรษฐศำสตร์ของเรำมองว่ำเงินบำทยงัคงมีแนวโน้มแข็งค่ำ 
เรำยงัคงค ำแนะน ำ "ถือ" รำคำเป้ำหมำยปี 2561 ท่ี 65.00 บำท 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลประกอบการ 1Q61: ก าไรต ่ากว่าทีค่าดไว้ 

Event 
ก ำไรสุทธิของ KCE ใน1Q61 อยูท่ี่ 517 ลำ้นบำท (-22% YoY, -14% QoQ) ต  ่ำกว่ำประมำณกำรของเรำ 
10% และต ่ำกวำ่ Bloomberg consensus 6% คิดเป็น 21% ของประมำณกำรก ำไรทั้งปีของเรำ 

lmpact 
ยอดขายในสกลุดอลลาร์โตพอใช้ 
ยอดขำยของ KCE ใน 1Q61 อยูท่ี่ US$109 ลำ้น (+8% YoY, +5% QoQ) ใกลเ้คียงกบัประมำรกำรของเรำ
ท่ี  US$107 ลำ้น เน่ืองจำกก ำลงักำรผลิตเพ่ิมข้ึนประมำณ 300,000 ตรม./เดือน ซ่ึงท ำให้ก  ำลงักำรผลิต
รวมของโรงงำนใหม่เพ่ิมข้ึนเป็น 1.5 ลำ้น ตรม./เดือน แต่อยำ่งไรก็ตำม เงินบำทท่ีแข็งค่ำข้ึน 4% QoQ ก็
ฉุดให้ยอดขำยในสกุลบำทอยูท่ี่ 3.4 พนัลำ้นบำท (-3% YoY, +1% QoQ) 

อตัราก าไรขั้นต้นลดลงมาเหลอืแค่ 25.8% 
อตัรำก ำไรขั้นตน้ของ KCE ลดลงมำเหลือแค่  25.8% เทียบกบัประมำรกำรของเรำท่ี 28.7% ใน 1Q61 
จำก 30.7% ใน 1Q60 และ 28.3% ใน 4Q60 ซ่ึงอตัรำก ำไรท่ีน่ำผิดหวงัน้ีเป็นผลมำจำกกำรท่ีรำคำทองแดง
ทรงตวัอยูใ่นระดบัสูง (เฉล่ียอยูท่ี่ US$7,000/mt ใน 1Q61 จำกแค่ US$5,800/mt ใน 1Q60) และกำรปรับ
รำคำขำยท่ีลดลง 
 
Valuation & action 
เรำยงัคงค ำแนะน ำ "ถือ" รำคำเป้ำหมำยปี 2561 ท่ี 65.00 บำท อิงจำก PER ท่ี 16.0x (ค่ำเฉล่ียของกลุ่ม 
+0.5 S.D.) อตัรำก ำไรขั้นตน้ท่ีลดลงใน 1Q61 ก่อให้เกิดควำมกงัวลเก่ียวกบัแนวโน้มผลกำรด ำเนินงำน
ในปีน้ี  และสมมติฐำนอตัรำก ำไรขั้นตน้ของเรำท่ี 30.2% ทั้งน้ี เงินบำทท่ีอ่อนค่ำลงในเดือนท่ีแล้วเป็น
สำเหตุส ำคญัท่ีท ำให้รำคำหุ้นว่ิงข้ึนมำมำกกว่ำประเด็นเร่ืองผลประกอบกำร ในขณะท่ีนกัเศรษฐศำสตร์
ของ KGI ยงัคงมีมุมมองวำ่ค่ำเงินบำทจะยงัคงแขง็ค่ำข้ึน ท ำให้เรำมองวำ่ปัจจยัเดียวท่ีอำจจะท ำให้ก  ำไรมี 
upside ไดก้็คือประเด็นเร่ืองผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีข้ึน 
 
Risks 
ภยัธรรมชำติ, มีกำรปิดโรงงำนนอกแผน, ลูกคำ้เปล่ียนไปซ้ือสินคำ้จำก supplier เจำ้อ่ืน, รำคำวตัถุดิบ
แพงข้ึน และเงินบำทแขง็ค่ำข้ึนเม่ือเทียบกบัดอลลำร์สหรัฐ (เรำใช้สมมติฐำนค่ำเงินบำทปี 2561 ท่ี 30.90 
บำท/US$) 
 
 
 

 

Figure 1: 1Q18 earnings review 
Btmn 1Q18 1Q17 YoY (%) 4Q17 QoQ (%) Comment

Revenue 3,440 3,536 (2.7) 3,393 1.4

Gross profit 889 1,084 (18.0) 960 (7.4)

SG&A 466 444 5.1 404 15.3

Operating profit 516 663 (22.2) 609 (15.3)

Non-operating Inc./(Exp) 41 39 4.1 45 (9.6)

Net profit 517 662 (22.0) 598 (13.5)

Normalized profit 476 623 (23.6) 552 (13.9)

EPS (Bt) 0.88 1.13 (22.0) 1.02 (13.5)

Normalized EPS (Bt) 0.81 1.06 (23.6) 0.94 (13.9)

Percent 1Q18 1Q17 YoY (ppts) 4Q17 QoQ (ppts)

Gross margin 25.8 30.7 (4.8) 28.3 (2.5) Lower GPM from price reduction

EBIT margin 15.0 18.8 (3.7) 18.0 (3.0)

SG&A/sales 13.6 12.5 1.0 11.9 1.6

Sales in US$ 109 101 7.6 103 5.4 Better sales from new capacity

 

Source: Company data, KGI Research 
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KGI's Ratings Rating Definition 

 Outperform (OP) The stock's excess return over the next twelve months is ranked in the top 40% of KGI's 
coverage universe in the related market (e.g. Taiwan).. 

 Neutral (N) The stock's excess return over the next twelve months is ranked in the range between the top 
40% and the bottom 40% of KGI's coverage universe in the related market (e.g. Taiwan) 

 Under perform (U) The stock's excess return over the next twelve months is ranked in the bottom 40% of KGI's 
coverage universe in the related market (e.g. Taiwan). 

 Not Rated (NR) The stock is not rated by KGI. 

 Restricted (R) KGI policy and/or applicable law regulations preclude certain types of communications, including 
an investment recommendation, during the course of KGI's engagement in an investment 
banking transaction and in certain other circumstances. 

  Excess return = 12M target price/current price- 

 Note When an analyst publishes a new report on a covered stock, we rank the stock's excess 
return with those of other stocks in KGI's coverage universe in the related market. We will 
assign a rating based on its ranking. If an analyst does not publish a new report on a 
covered stock, its rating will not be changed automatically. 
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